
I/27779/2020
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫਰਲਜ਼ਪਪਰ

925      ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਦਰਲਰ ਨਦ ਸ ਲਲ ਕਕ 12          ਵਵ ਸ਼ਪਜ਼ਮਕ ਐਕਸਪਪਲਪਸ ਟਪ ਕਨ ਜ਼ਫ਼ਰਲਜ਼ਪਪਰ ਤਤ ਜ਼ਬਹਲਰ ਲਈ ਹਲਈ ਰਵਲਨਲ
     ਸਮਦਹ ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਦਰਲਰ ਨਦ ਸ ਫਦਡ ਪਲਕਕਟ,   ਪਲਣਸ ਦਸਆਰ ਬਲਤਲਲਰ,         ਮਲਸਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਲ ਕਕ ਆਪਣਕ ਘਰਲਰ ਲਈ ਕਸਤਲ ਰਵਲਨਲ,
  ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਦਰਲਰ ਨਕ  
   ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਕਸਤਲ ਧਸਨਵਲਦ

 ਜ਼ਫਰਲਜ਼ਪਪਰ 26  ਮਈ 2020.
      ਮਲਲਵਲ ਦਕ ਵਵਖ ਵਵਖ ਖਕਤਰਲਰ ਦਕ 925      ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਦਰਲਰ ਨਦ ਸ ਲਲ ਕਕ 12       ਵਵ ਸ਼ਪਜ਼ਮਕ ਐਕਸਪਪਲਪਸ ਟਪ ਕਨ ਮਸਗਲਵਲਰ ਨਦ ਸ 2 ਵਜਕ 

        ਜ਼ਫਰਲਜ਼ਪਪਰ ਛਲਉਣਸ ਤਤ ਜ਼ਬਹਲਰ ਦਕ ਬਕਤਸਆ ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਈ           । ਇਸ ਟਪ ਕਨ ਨਦ ਸ ਨਲਇਬ ਤਜ਼ਹਸਸਲਦਲਰ ਗਪਰਤਕਜ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਗਵਲ ਨਕ
    ਹਰਸ ਝਸਡਸ ਦਕ ਕਕ ਰਵਲਨਲ 

ਕਸਤਲ        । ਇਸ ਸਬਸਧਸ ਜਲਣਕਲਰਸ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪ:          ਕਪਲਵਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਕ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਦਰਲਰ ਨਦ ਸ ਸਪਲਸ਼ਲ
   ਸ਼ਪਜ਼ਮਕ ਟਪ ਕਨਲਰ ਰਲਹਵ ਘਰਲਰ 

          ਲਈ ਭਕਜ਼ਜਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਲ ਅਤਕ ਇਹ ਜ਼ਸਲਜ਼ਸਲਲ ਲਗਲਤਲਰ ਜਲਰਸ ਹਲ,    ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਅਵਜ 12      ਵਵ ਸ਼ਪਜ਼ਮਕ ਟਪ ਕਨ ਜ਼ਫਰਲਜ਼ਪਪਰ ਤਤ
  ਜ਼ਬਹਲਰ ਲਈ ਰਵਲਨਲ 

  ਕਸਤਸ ਗਈ ਹਲ।

                 ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਕ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਚ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਕਲਰਨ ਫਸਕ ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਦਰਲਰ ਨਦ ਸ ਆਪਣਕ ਸਦਜ਼ਬਆਰ ਜ਼ਵਵਚ ਭਕਜਣ
ਲਈ 

       ਜ਼ਵਸ਼ਕਸ਼ ਰਕਲ ਗਵਡਸਆਰ ਦਸ ਜ਼ਵਵਸਥਲ ਕਸਤਸ ਗਈ ਹਲ,           ਜ਼ਜਸ ਦਲ ਸਲਰਲ ਖ਼ਰਚ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਕਸਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਲ   । ਉਨਲਲਰ
   ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਰਲਜ਼ਪਪਰ ਤਤ 
      ਜ਼ਬਹਲਰ ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਈ ਟਪ ਕਨ ਦਲ 9,52,000            ਰਪਪਏ ਦਲ ਜ਼ਟਕਟਲਰ ਦਲ ਖਰਚਲ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਕਰ ਕਕ ਇਨਲਲਰ ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਦਰਲਰ

    ਨਦ ਸ ਖ਼ਪਸ਼ਸ ਖ਼ਪਸ਼ਸ ਆਪਣਕ ਘਰ 
  ਭਕਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹਲ  ।                ਉਨਲਲਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਰ ਟਰਕਨਲਰ ਰਲਹਵ ਰਵਲਨਲ ਕਸਤਕ ਜਲਰਦਕ ਸਲਰਕ ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਦਰਲਰ ਨਦ ਸ ਫਦਡ ਪਲਕਕਟ,   ਪਲਣਸ

 ਦਸਆਰ ਬਲਤਲਲਰ,  ਫਕਸ 
                  ਮਲਸਕ ਵਸ ਉਪਲਵਬਧ ਕਰਵਲਏ ਜਲਰਦਕ ਹਨ ਅਤਕ ਨਲਲ ਹਸ ਇਨਲਲਰ ਨਦ ਸ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦਰਸ ਬਣਲਈ ਰਵਖਣ ਅਤਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ
  ਸਬਸਧਸ ਹਲਰ ਜ਼ਰਦਰਸ 

      ਸਲਵਧਲਨਸਆਰ ਬਲਰਕ ਵਸ ਜਲਗਰਦਕ ਕਸਤਲ ਜਲਰਦਲ ਹਲ             । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਤ ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਦਰਲਰ ਦਸ ਹਰ ਸਸਭਵ ਮਵਦਦ ਕਸਤਸ ਜਲ
    ਰਹਸ ਹਲ। ਕਈ ਵਲਰ ਮਜ਼ਦਦਰਲਰ 

                ਦਕ ਬਲਗ ਬਵਸਲਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਜਲਰਦਕ ਹਨ ਜ਼ਜਨਲਲਰ ਨਦ ਸ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਸਆਰ ਵਵਲਤ ਵਲਪਸ ਜ਼ਲਆਰਦਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਲ। 
                   ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਦਰਲਰ ਨਕ ਮਪਸ਼ਕਲ ਦਸ ਘੜਸ ਜ਼ਵਚ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਉਨਲਲਰ ਨਦ ਸ ਆਪਣਕ ਘਰਲਰ ਜ਼ਵਚ ਭਕਜਣ ਲਈ

ਕਸਤਕ 
       ਗਏ ਪਪਬਸਧਲਰ ਤਕ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਵਸ ਕਸਤਲ             । ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਕ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਰ ਸਦਕਲ ਹਸ ਅਵਜ ਉਹ

    ਆਪਣਕ ਘਰਲਰ ਜ਼ਵਚ ਜਲ ਰਹਕ 
ਹਨ।

    ਇਸ ਮਦਕਕ ਕਲਨਦ ਸਗਲ ਰਲਕਕਸ਼ ਅਗਰਵਲਲ,   ਜ਼ਸਮਰਨਜਸਤ ਜ਼ਸਸਘ,     ਅਮਰਸਕ ਜ਼ਸਸਘ ਆਜ਼ਦ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ। 
 
 
 
 
 
 
I/27816/2020

ਜਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਜਫਰੋਜਪੁਰ

 

ਜਜਲ੍ੇ  ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋ ਜਜਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਵਾਰਾ  ੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮਫੁਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾ
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ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਸਜਵਲ ਸਪਲਾਈ ਜਵਭਾਗ  ੇ ਜਸਰਫ ਇੱਕ ਜਦ  ਜਵੱਚ ਸੱਤ ਹਜਾਰ ਪਰਵਾਰਾ  ੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ ਕੀਤੀ 
ਮਜੁਹਮ

 

ਜਫਰੋਜਪੁਰ,  26 ਮਈ -

ਜਸਰਫ ਇੱਕ ਜਦ  ਜਵੱਚ ਸੱਤ ਹਜਾਰ ਪਰਵਾਰਾ ਤੱਕ ਜਤੰ  ਮਹੀ ੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾ ਪਹੁੰ ਚਾਕੇ ਜਫਰੋਜਪੁਰ ਜਜਲ੍ੇ  
ਜਵੱਚ ਪ੍ਰਾ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਜਲਆਣ ਅ ਾਜ ਯੋਜ ਾ  ਦੇ ਤਜਹਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਸਜਵਲ ਸਪਲਾਈ ਜਵਭਾਗ  ੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋ 
ਜਜਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਵਾਰਾ  ੰੂ ਯੋਜ ਾ ਦੇ ਤਜਹਤ ਕਵਰ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ ।  ਜਜਲ੍ੇ  ਜਵੱਚ ਕੁਲ 1,45,212 ਪਰਵਾਰ ਇਸ 
ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁ ਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ,  ਜਜ ਾੰ ਜਵਚੋ ਇੱਕ ਲੱਖ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਪਰਵਾਰਾ   ੰੂ ਮਫੁਤ ਰਾਸ਼  ਉਪਲੱਬਰ 
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੱੁਜਕਆ ਹੈ ।

 

ਵਰੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦੇ ਹਏੋ ਜਜਲਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਸਜਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਲੋਰ ਸ਼੍ੀ ਜਪੰਦਰ ਜਸੰਘ   ੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਮੁੱ ਖਮੰਤਰੀ 
ਕੈਪਟ  ਅਮਰੇਂਦਰ ਜਸੰਘ  ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਸਜਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੁ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਉਤੇ ਮਜਹਕਮੇ 
ਵੱਲੋ ਜਫਰਜੋਪੁਰ ਜਵੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹਲੋਡਰਸ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਜਤੰ  ਮਹੀ ੇ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾ ਪਹੁੰ ਚਾਣ ਦੀ 
ਮਜੁਹੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।  ਉ ੍ਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ  ੰੂ ਜਤੰ  ਮਹੀ ੇ ਲਈ 15 ਜਕੱਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹਰ 
ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ  ੰੂ ਜਤੰ  ਮਹੀ ੇ ਲਈ 3 ਜਕੱਲੋ ਦਾਲ ਉਪਲੱਬਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਉ ੍ਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਸਰਫ ਇੱਕ ਜਦ  
ਜਵੱਚ ਰਾਸ਼  ਜਡਪੁਆਂ ਦੇ ਜਜਰਏ ਮਜਹਕਮੇ  ੇ 7 ਹਜਾਰ  ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ  ੰੂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਣੁ 
ਕਲੁ 70 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਤਜਹਤ ਕਵਰ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹ  ਅਤੇ ਬਾਕੀ  ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਵਰ 
ਕਰ ਲਈ ਜਾਣਗੇ । 

 

ਡੀਐਫਐਸਸੀ  ੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਮੁੱ ਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟ  ਅਮਰੇਂਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋ ਾ 
ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਲੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ  ੰੂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤੰਦ ਲੋਕਾ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾ 
ਪਹੁੰ ਚਾਣ ਲਈ ਵਚ ਬੱਰ ਹੈ,  ਜਜਸਦੇ ਤਜਹਤ ਮੁਫਤ ਜਵੱਚ ਜਤੰ  ਮਹੀ ੇ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾ ਲੋਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਾਣ ਦੀ 
ਮਜੁਹੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।  ਇਸ ਸੰਕਟ  ਦੇ ਦੌਰਾ  ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਜਬ ਾ ਅ ਾਜ ਦੇ  ਾ ਰਹੇ,  ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਰਰ 
ਉਤੇ ਲੋਕਾ ਤਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ।
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